جامعــة البمقـــاء التطبـيـقيــة

كميـة الدراسـات العميـا

تعمن كمية الدراسات العميا في جامعة البمقاء التطبيقية عن البدء في استقبال طمبات االلتحاق ببرامج

الدراسات العميا لمفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  2017/2016وذلك ابتداء من يوم االثنين

الموافق  2016/12/26ولغاية يوم الخميس الموافق .2017/1/12
مواعيد ومكان تقديم الطمبات:

يتم تقديم الطمبات لجميع التخصصات لدى مسجل الدراسات العميا  /مركز الجامعة -السمط ،أما

تخصص يبخظتيز هُذطخ تحهيخ انًيبِ

وإدارتهب فيًكٍ نهطهجخ انتقذو ثبنطهجبد في كهيخ ال حصٍ

اندبيعيخ أو لدى مسجل الدراسات العميا /مركز الجامعة -السمط.

من الساعة الثامنة والنصف صباااًا وحتى الساعة الثالثة عص ارًا خالل أيام الدوام الرسمي.

لمزيد من المعمومات االتصال عمى الرقم  053491111فرعي  ،3852 – 3830أو زيارة الموقع

اإللكتروني http://www.bau.edu.jo/
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 ثزايح انــذراطــبد انعهيــب  /يبخظتيز:
تخصصبد انجكبنىريىص انتي يًكٍ قجىنهب في انًبخظتيز
اطى انجزَبيـح  /يكبٌ انذراطخ
انكيًيبء انتطجيقيخ
انكيًيبء ثكبفخ فزوعهب
(انًزكش)
انفيشيبء
انفيشيبء ثكبفخ فزوعهب
(انًزكش)
َظى يعهىيبد حبطىثيخ ،عهى انحبطىة ،هُذطخ انجزيديبد،
عهى انحبطىة
هُذطخ كهزثبئيخ ،هُذطخ انُظى /شجكبد انحبطىة
(انًزكش)
إدارح يىارد انًيبِ وانجيئخ ،يصبدر ييبِ ،هُذطخ يذَيخ ،هُذطخ
إدارح يىارد انًيبِ وانجيئخ
ثيئيخ ،هُذطخ كيًبويخ ،هُذطخ سراعيخ ،جيىنىخيب ،فيشيبء ،كيًيبء،
(انًزكش)
أحيبء
انتقُيبد انحيىيخ ،اإلَتبج انُجبتي ،وقبيخ انُجبد ،اإلَتبج انحيىاَي،
انتقُيبد انحيىيخ
انتغذيخ وانتصُيع انغذائي ،انعهىو انحيبتيخ ،انهُذطخ انىراثيخ،
(انًزكش)
انكيًيبء انحيىيخ ،انتحبنيم انطجيخ
إدارح انًىارد انجشزيخ
كبفخ انتخصصبد
(انًزكش)
إدارح األعًبل
كبفخ انتخصصبد
(انًزكش)
تخطيط إقهيًي
كبفخ انتخصصبد
(انًزكش)
إدارح األعًبل ثكبفخ فزوعهب ،انتخطيطَ ،ظى وتكُىنىخيب انًعهىيبد،
إدارح انًشبريع
انطت ،انصيذنخ ،انعهىو ،انهُذطخ ثكبفخ فزوعهب ،انشراعخ ثكبفخ
(انًزكش)
فزوعهب
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هُذطخ انًىاد
(انًزكش)

.11
هُذطخ انًيكبتزوَكض
(كهيخ انهُذطخ انتكُىنىخيخ)
.12
.13
.14

هُذطخ انًىاد ،انهُذطخ انكيًبويخ ،انهُذطخ انًيكبَيكيخ،
انهُذطخ انصُبعيخ
انُظى انكهزوييكبَيكيخ ،هُذطخ انًيكبتزوَكض ،هُذطخ انقىي
انكهزثبئيخ ثكبفخ فزوعهب ،انهُذطخ انًيكبَيكيخ ثكبفخ فزوعهب،
ِ َذطخ انظيطزح وانُظى ثكبفخ فزوعهب ،انهُذطخ االنكتزوَيخ ثكبفخ
فزوعهب ،هُذطخ األخهشح انذقيقخ ثكبفخ فزوعهب

يبخظتيز هُذطخ تحهيخ انًيبِ وإدارتهب
(كهيخ انحصٍ اندبيعيخ)
عهى انُفض انتزثىي
كبفخ انتخصصبد
(كهيخ األييزح عبنيخ اندبيعيخ)
اإلدارح انتزثىيخ
كبفخ انتخصصبد
(كهيخ األييزح عبنيخ اندبيعيخ)
شـزوط انـقـجىل:
 أٌ َكىٌ انطانب قذ حصم ػهً دسجت انبكانىسَىط أو ياَؼادنها يٍ جايؼت حؼخشف بها
جايؼت انبهقاء انخطبُقُت.
 اٌ َحقق ششط ايخحاٌ انهغت االَجهُضَت حسب قشاساث وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ وكًا
هى يؼهٍ ػهً يىقغ انجايؼت انشسًٍ.
َ جىص فٍ حال ػذو َجاح انطانب فٍ ايخحاٌ انهغت اإلَجهُضَت وحقذو بًا َثبج رنك انخسجُم فٍ
انبشَايج انخأهُهٍ نهغت اإلَجهُضَت ( 6ساػاث دساسُت) بؼذ انخحاقه فٍ بشَايج انذساساث انؼهُا.
 االلحضاو وانخقُذ بأٌ قشاساث حصذس ػٍ وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ .
انىثـبئـق انـثجـىتيـخ انًـطـهىثخ " غيز يظتزدح "
 شهادة ايخحاٌ النغت االَجهُضَت
 صىسة يصذقت ػٍ كشف ػالياث انشهادة انثاَىَت.
 صىسة يصذقت ػٍ انشهادة انجايؼُت األونً (انبكانىسَىط).
 كشىف يصذقت بغالياث انسُىاث انذساسُت فٍ انبكانىسَىط .
 صىسة يصذقت ػٍ شهادة انًُالد يثبج ػهُها انشقى انىطٍُ.
َ ظاو ػالياث انجايؼت انخٍ دسط بها انطانب نخشَجٍ انجايؼاث غُش األسدَُت.
 صىسة يصذقت ػٍ هىَت األحىال انًذَُت نألردَييٍ.
 صىسة يصذقت ػٍ جىاص انسفش نهطهبت غُش األسدٍَُُ.
 عدو يًاَؼت نهذساست نهطهبت انزٍَ َؼًهىٌ فٍ يؤسساث سسًُت أو حكىيُت أو انقىاث انًسهحت
أو أٌ جهت أخشي حشخشط حصىل انطانب ػهً انًىافقت انًسبقت نهذساست.
 صىسة شخصُت ػذد (.)2
 سسى حقذَى انطهب ( )25دَُاس أسدٍَ.
 سسى انطهب نهغُش أسدٍَُُ ( )150دوالس.

انهُذطخ انًيكبَيكيخ ،انهُذطخ انكيًبويخ ،هُذطخ انًيبِ وانجيئخ

